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Nederlandse

Velopeds & Walkers
Gemaakt om te wandelen
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SWEDISH 
DESIGN

Wij geloven in kwaliteit, goede techniek en een goed doordacht ontwerp. Wij 
zijn voortdurend bezig met innoveren en het maken van producten die u hel-
pen bij uw dagelijkse activiteiten en waarmee u actief kunt zijn zonder afbreuk 
te doen aan de werkelijke behoefte voor ondersteuning.

Wij bieden u producten die de gezondheid en geestelijk welzijn bevorderen, 
waarmee u van de natuur kunt genieten en die nieuwe ervaringen en presta-
ties mogelijk maken.

We willen dat u de beste productervaring in deze markt zult ervaren; de ultie-
me steun in stedelijke- en buitenruimtes.

Al onze klanten zijn belangrijk voor ons en wij omarmen uw medewerking, 
feedback en ideeën om ze zo onze visie te laten ondersteunen; het maken van 
de beste loophulpmiddelen ter wereld. 

Daarom nemen we géén genoegen met alles dat minder dan uitstekend is, 
in alles wat we doen. Wij zijn eerlijk, werken hard en wij hebben de moed om 
datgene dat we kunnen en waar we het kunnen, te veranderen.

Welkom!

Stefan & Johan
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Gemaakt om te  
wandelen

Foto voorzijde:  
Domenico en Alice uit Italië genieten van het strand. 

Gebruikersfoto’s:
Alle foto’s met gebruikers die in deze brochure zijn 
gebruikt, zijn foto’s van daadwerkelijke gebruikers 
die uit enthousiasme hun foto’s beschikbaar hebben 
gemaakt.

SWEDISH 
DESIGN



  

Foto-enthousiasteling Ann-Marie legt 
het prachtige voorjaarsbeeld van de 
Klingerfjorden in Medelpad in Zweden vast.  



4 

Wees actief – blijf actief

Actieve levensstijl
Wanneer u een actieve levensstijl heeft is een 
Trionic Veloped of Walker uw eerste keuze als 
loophulp. Zij zijn de modernste vormen van 
loopondersteuning. Door te kiezen voor een 
Trionic kunt u genieten van meer mogelijk-
heden om buiten fysiek actief te zijn, om ge-
zond en fit te blijven en om een echt actieve 
levensstijl te leiden.

Positieve effecten op de  
gezondheid
Dagelijks fysieke activiteiten uitvoeren is de 
belangrijkste manier om gezond te blijven 
en langer te blijven leven. Door dagelijks 
ongeveer 30 minuten te wandelen voldoet u 
aan de hoeveelheid lichaamsbeweging die 
artsen aanbevelen. 

We zijn blij dat we u de hulp kunnen bieden 
zodat u actief kunt zijn en actief kunt blijven.

Gebruikersbeoordelingen
Gebruikers en klanten over de hele wereld 
hebben Trionic producten als ‘uitstekend’ 
beoordeeld met een totaalscore van 4,9 op 

een schaal van 5, op de onafhankelijk service-
beoordelaar Trustpilot.

Mijn Veloped heeft mijn  
leven veranderd
“Sinds de operatie om een tumor uit mijn 
ruggenmerg te verwijderen kan ik alleen met 
twee krukken lopen. Dit is een langzaam 
en pijnlijk proces. Uiteindelijk wees iemand 
me op rollators, maar ik vond dat ze er zwak 
en onaantrekkelijk uitzagen. Het was mijn 
droom om op het strand of op de kasseien in 
de stad te lopen. Nadat ik het internet had af-
gezocht kwam ik de Trionic Veloped tegen en 
heb er, zonder te aarzelen, één besteld. Het 
is de beste aankoop die ik ooit heb gedaan. 
Ik kan nu verder en een beetje sneller lopen, 
met meer vertrouwen en zonder de angst om 
te vallen. Het heeft mijn wereld weer doen 
open gaan. Ik kom woorden te kort om de 
Trionc Veloped aan te raden.”

Cathryn Shilling, Verenigd Koninkrijk

WOW!!!
“Dit is een geweldige hulp om mee te wan-
delen. Ik ben mijn hele leven een sportief per-
soon geweest maar heb nu wat hulp nodig 
om het leven te leiden dat ik wil leven. Omdat 
ze zichzelf hebben ingeleefd in de mensen 
die het zullen gebruiken, werkt alles een-
voudig en intuïtief - ingewikkelde instructies 
zijn niet nodig. De bouwkwaliteit is uitstek-
end. Intelligente techniek door mensen die 
elk detail hebben doordacht. De bonus? - Het 
is gaaf!”

Robert Heap, Verenigd Koninkrijk

Uitstekend
“Hoewel de Veloped Tour een prijzige inves-
tering is, is het de moeite waard. Het heeft 
me de mobiliteit gegeven die geen andere 
rollator me biedt. Ik kan nu oneffen terrein, 
geplaveide straten, stoepranden en zelfs 
gaten in het wegdek met gemak aan. Ik ben 
van plan om het mee te nemen naar Europa, 
op een riviercruise van Boedapest naar 
Praag. Hopelijk zal het me in staat stellen om 



tijdens wandeltochten gelijke tred te houden met de groep. Ik kon niet 
gelukkiger zijn met dit fantastische product. “

Loeb Granoff, USA

Uitstekend product, uitstekende service
“We hebben hier in Australië geen goede outdoor wandel-hulpen. Ik 
vond de Trionic Veloped op het internet en stuurde een e-mail naar 
het bedrijf. Ik kreeg een uitstekende ondersteuning en service van de 
oprichter en uitvinder, Stefan. Hij regelde de verzending naar Aus-
tralië tegen een zeer redelijke prijs. De Veloped zelf is een geweldige 
techniek! Mijn cliënt met een hersenletsel kon de afgelopen 2 jaar niet 
rond zijn woning lopen, totdat hij zijn Veloped ontving. Hij is bijzonder 
blij en ik ben dat ook! Het ontwerp biedt veel stabiliteit omdat de per-
soon bijna ‘in’ het frame loopt, in tegenstelling tot degenen die men 
vooruit moet duwen. Dit geeft veel meer zijwaartse ondersteuning. 
Alle gadgets en opbergopties maken het mogelijk dat mijn cliënt aan 
zinvolle dingen kan deelnemen. Het is de Iphone onder de outdoor 
wandelhulpen. “

Kyle Maloney, Revalidatie-fysiotherapeut, Australië 
.

Gerhard Weber geniet 
van een langere wan-
deling langs de rivier.

Bezoek onze website www.trionic.com 
om meer reacties te lezen
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Het wielformaat is belangrijk
De prestaties van een rollator is sterk af-
hankelijk van de grootte van de wielen. Hoe 
groter het wiel, hoe makkelijker het is om ob-
stakels en oneffen ondergronden te overwin-
nen terwijl het comfortniveau ook verhoogt 
met de wielmaat. Een groter wiel presteert, 
vooral buitenshuis, gewoon beter dan een 
klein wiel.

Trionic biedt drie verschillende wielmaten: 
9“ (23 cm), 12” (31 cm) en 14“ (36 cm).

Luchtgevulde banden
De Walker 12er / 14er en de Velopeds zijn 
allemaal uitgerust met luchtgevulde banden. 
Luchtgevulde banden bieden verschillende 
voordelen, en ze bieden u eenvoudigweg 
een eenvoudige rit en onovertroffen com-
fort. Omdat ze geen trillingen veroorzaken 
zoals massieve banden doen, bent u minder 
gevoelig voor pijn en ongemakken in uw 
handen, ellebogen en schouders wanneer u 
op oneffen terrein loopt.  
De Velopeds en de Walker 12er/14er hebben 
hoge kwaliteit lichtgewicht banden met be-
scherming tegen lekke banden en  
reflecterend logo’s.

Remmen voor elk terrein
Dankzij het moderne remsysteem kunt u 
altijd rekenen op een optimale rempresta-
ties op elk soort terrein, ongeacht of u in de 
zon, regen of diepe sneeuw loopt. In plaats 
van een conventionele rollatorrem dat direct 
werkt op het bandoppervlak zijn alle Velo-
peds en Walkers uitgerust met krachtige 
en exclusieve trommelremmen die volledig 
beschermd worden tegen vuil, water en 
sneeuw.

Opties en functies op alle Velopeds en Walkers
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Trionic remhendel
Trionic heeft een nieuwe en gebruiksvriende-
lijke remhendel ontwikkeld. Deze volledige 
aluminium remhendel heeft een solide en 
kwalitatief hoogwaardige uitstraling. Bij het 
activeren van de parkeerrem is de parkeer-
hendel eenvoudig te bedienen. Dankzij het 
ontwerp biedt het meerdere manieren om 
het te activeren.

De aluminium hendel is afgewerkt met Kra-
ton rubberen dat voorkomt dat uw vingers 
koud worden van het aanraken van het 
metalen wanneer u wandelt tijdens winterse 
omstandigheden.

Afneembare wielen
Alle Velopeds & Wandelaars hebben afneem-
bare wielen. Dankzij de quick-releases op de 
wielen, kunt u ze eenvoudig losmaken om het 
gewicht en de afmetingen van uw Veloped of 
Walker tijdens het vervoer te minimaliseren.

Omdat u de wielen snel kunnen verwisselen, 
kunt u ook twee verschillende bandensoor-
ten gebruiken; een set met de juiste off-road 
banden en een andere set met gladde ban-
den voor in de stad.

Alle snelontkoppelingsassen met drukknop-
pen zijn gemaakt van 100% roestvrij staal.

Opvouwfunctie
Trionic Veloped: Door  eenvoudig op de 
knop op voor het telescopische vouwen te 
drukken kunt u uw Veloped inklappen om 
smalle doorgangen te passeren. Om het 
frame volledig op te vouwen voor transport 
of opslag, drukt u op de tweede knop op de 
telescopische frame en het frame zal hele-
maal inklappen.

Trionic Walker: De Trionic Walker heeft een 
X-vormige opvouwfunctie en door het trek-
ken aan de hendel op de zitplaats vouwt u 
het binnen een seconde op. Het frame vouwt 
zeer compact op waardoor het vervoer en de 
opslag eenvoudig is.

Opties en functies op alle Velopeds en Walkers



Vermijd tollende wielen
Tollende en scheve zwenkwielen worden vaak door de rollatorgebruik-
ers genoemd als een concreet voorbeeld van een probleem. Bij het 
lopen op oneven terrein met een 4-wielige rollator zal, vroeg of laat, 
één van de zwenkwielen het contact met de grond verliezen, beginnen 
te schudden en haar contact met de grond terugvinden in een scheve 
positie. Als gevolg daarvan komt de rollator vaak tot een abrupte stop 
en is er een aanzienlijke kans dat de gebruiker struikelt of zelfs valt.

Trionic Syncro
De nieuwe Trionic Walker rollator is voorzien van een gesynchroni-
seerde besturingsfunctie (patent is aangevraagd), dat de problemen 
met de tollende- en scheve zwenkwielen elimineert.

Door de zwenkwielen met elkaar te verbinden door middel van een 
katrol / distributieriem, sturen de twee wielen samen. Wanneer een 
draaiwiel plotseling het contact met de grond verliest, zal het andere 
wiel het wiel in de gewenste looprichting houden.

Een extra centrale katrol garandeert dat u van hetzelfde type bes-
turing kunt profiteren als die uw auto heeft, genaamd het ‘Acker-
mann-principe’. Wanneer u uw wiel draait, zal het binnenste wiel in 
een iets scherpere hoek draaien dan het buitenste wiel.

Dankzij het slimme ontwerp wordt de functie van de Trionic Syncro  
besturing niet beïnvloed wanneer u de rollator opvouwt of uitklapt.

Trionic Syncro 
besturing 

In afwachting van patent:



Trionic Veloped
klimwiel
Obstakels overwinnen
Het overwinnen van obstakels zoals stoepranden, wortels en rot-
sen is een veel voorkomend probleem voor gebruikers van rollators. 
Wanneer het obstakel groter is dan 2-4 cm (afhankelijk van de wiel-
maat), moet de rollator worden opgetild om het obstakel te passeren. 
Wanneer de gebruiker wordt gedwongen om de rollator op te tillen, of 
een ander manoeuvre moet uitvoeren om de hindernis te overwinnen, 
verliest de rollator z’n hoofdfunctie: het bieden van ondersteuning.

Trionic klimwiel
De Veloped is uitgerust met het Trionic klimwiel (octrooi), dat de 
mogelijkheid verhoogd om verschillende soorten obstakels te over-
winnen tijdens het wandelen buitenshuis. Door de belasting over twee 
wielen te verspreiden, die iets zijn verplaatst in de rijrichting, wordt het 
klimmen verdeeld in twee stappen. De klimcapaciteit wordt verder 
versterkt door een schuine verbindingsarm die de duwkracht van de 
gebruiker gebruikt. Dit geeft de Veloped een unieke eigenschap; het 
vermogen om een 13 cm hoog obstakel, een hoge stoeprand of rots te 
beklimmen. Wanneer u een lager obstakel wilt nemen, bijvoorbeeld 
een verlaagde stoeprand bij een zebrapad, dan hoeft u slechts een 
fractie van de duwkracht van één wiel te gebruiken. De nieuwe Vel-
oped met 14-inch wielen zal een dergelijk obstakel overwinnen zonder 
dat u merkt dat het er zelfs was. De scharnierende koppelingsarm 
biedt ook ondersteuning. Op oneffen ondergrond zal het constant 
zwenken en de rit ondersteunen. De ondersteuning maakt dan een 
off-road wandeling met een Veloped puur plezier is.

Het Trionic klimwiel van de Veloped 12er in actie,  
het beklimmen van een 12 cm hoge stoeprand.

Patent:
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9er • 12er • 14er
De nieuwe Premium

Ergonomische voordelen
In vergelijking met andere rollators is de 
zitting van de Walker verder naar voren 
gepositioneerd, wat betekent dat u dichter 
bij de handgrepen kunt lopen en u auto-
matisch een meer rechtop en ergonomisch 
juiste lichaamshouding heeft. De handvatten 
hebben hoogte-indicaties en kunnen op de 
door u gewenste hoogte worden ingesteld, 
zonder vaste- en voorgeschreven hoogtes, 
en ze kunnen ook in de door u gekozen hoek 
worden ingesteld.

Vervoer
De Walker heeft afneembare wielen met 
snel-ontkoppeling. Indien nodig kunt u het 
gewicht en de transportafmetingen minima-
liseren door de wielen snel en eenvoudig van 
het frame los te koppelen. 

Volledig aluminium ontwerp
De Walker is een echte aluminium rollator, 
en het heeft belangrijke frame-, stuur- of 
vouwdelen die gemaakt zijn van plastic. Het 
frame is gemaakt van een machine gevorm-
de, TIG-gelast en warmtebehandelde 6061-T6 

aluminium buizen set, die het gewicht doet 
verminderen maar ook de grote stijfheid 
biedt. Vitale onderdelen zoals de wielvorken, 
X-vouwkruis en handgrepen 
zijn allemaal gemaakt van 
hoogwaardig aluminium. 

Wielmaten, Banden 
& Handgrepen
Kies uit verschillende wielma-
ten, bandensoorten en hand-
vatten om de Walker aan uw 
wensen en gewenste activi-
teiten af te stellen. U kunt ook 
kiezen tussen verschillende 
kleuren voor uw zit en mandje. 
Meer informatie over de band-
mogelijkheden en gripopties 
kunt u vinden op de pagina’s 
24-25.

Eenvoudig opvouwen
Door de stoelhendel omhoog te trekken 
vouwt u de Walker snel eenvoudig op. Wan-
neer de Walker is opgevouwen staat deze 
rechtop en is deze, dankzij het X vouwme-

chanisme, zeer compact. Om de Walker uit te 
klappen drukt u de handvatten naar buiten, 
en vergrendelt u het frame in de loopmodus 
door de zitting naar beneden te drukken.

Trionic Flex
Een conventionele rollator met 4 wielen raakt 
in de problemen op ongelijke grond, wanneer 
een van de vier wielen het contact met het 
oppervlak verliest. De nieuwe “Trionic Flex” 
oplossing voor de Walker 12er/14er heeft vier 
veren geïntegreerd tussen het frame en het 
opvouwkruis. Deze functie geeft de Walker 
12er & 14er wat extra sterkte waardoor het 
beter op alle vier de wielen blijft staan.



Walker Kenmerken
Alle Walker modellen beschikken over de volgende functies:

 ■ Frame van machine-gevormd 6061-T6 aluminium buizen.
 ■ Ackermann-principe. Trionic Syncro - gesynchroniseerd  
stuursysteem. 

 ■ Volledig aluminium remhendels met bewegings- en  
parkeerremfunctie.

 ■ Vrij instelbare hoogte en hoek van de handgrepen.
 ■ Verstelbare handgrepen (hoek).
 ■ Water-afstotend en verwisselbare textiel accessoires  
gemaakt van 600D polyester.

 ■ Afneembare wielen met snelontkoppelaars.
 ■ X-vouw mechanisme.
 ■ 360° zichtbare reflector voor extra veiligheid  
voor wandelingen tijdens de nacht.

 ■ Schroeven, moeren, sluitringen, assen en kleine  
onderdelen zijn gemaakt van roestvrij staal.

 ■ All-terrain trommelremmen voor alle  
weersomstandigheden.

 ■ In hoogte verstelbaar door middel van  
snelontkoppelingshendels.

Meer productspecifieke informatie, inclusief videoclips,  
is beschikbaar op www.trionic.com.



12 

Trionic Walker 9er – de Combi Rollator  
 
De Walker 9er is de perfecte keuze wanneer u op zoek bent naar 
een rollator om zowel binnen, als buiten te gebruiken. Dankzij de 9” 
wielen en extra zachte PU-banden kunt u genieten van een hoog 
comfort en goed uitgebalanceerde prestaties. Het is licht en com-
pact voor eenvoudige opslag en transport.

De Trionic Walker 9er, met 9” wielen (23 cm), is het meest compac-
te model en is zeer geschikt voor gebruik zowel binnen als buiten. 
Dankzij de trommelremmen kan de 9er voorzien worden van mas-
sieve PU-banden die en veel zachtere samenstelling heeft dan die op 
andere rollators. De banden zijn ongeveer 50% zachter dan die van de 
concurrentie, en dit verhoogt uiteraard uw comfortniveau wanneer u 
bijvoorbeeld obstakels tegenkomt of wandelt over geplaveide straten. 
Ze hebben ook een duidelijk loopvlak dat u een goede grip en optima-
le veiligheid biedt.

Met de Trionic Walker 12er gaat u een stap omhoog in wielmaat, tot 
12“ (31 cm), en dit model is een geweldige outdoor rollator. Om uw 
comfort-niveau verder te verhogen, is de Walker 12er uitgerust met 
luchtgevulde banden. De 12er is uw perfecte metgezel voor het doen 
van boodschappen, de dagelijkse wandelingen en om te genieten van 
het buitenleven. U kunt kiezen uit 3 verschillende banden, affhankelijk 
van waar u uw Walker 12er voornamelijk zult gebruiken.

Met de invoering van de Trioic Walker 14er, zet Trionic nog een stap in 
de toekomst. Het is de eerste rollator met 14” grote wielen (36 cm). Een 
groter wiel presteert gewoon beter op oneffen ondergrond. Met de 
Walker 14er zult u genieten van een ongekende rollatorervaring.

Op pagina 24-25 vindt u diverse band- en gripopties voor uw Walker.
Bekijk, voor gedetailleerde technische specificaties, maten en gewich-
ten, pagina 30.

Trionic 
Walker

Afmeting / Griphoogte:  M   74-94 cm 
Lichaamslengte gebruiker:  M   148-188 cm 
Wielmaat:   9” / 23 cm 
Afmetingen & gewicht:  Zie pagina 30 
Kleuren:    zwart/zwart/grijs • rood/rood/zwart 
Inclusief:    Zitting met gewatteerde bekleding 
   Mandje met ritsvakje en 360° reflecterende band

Maat MMaat M
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Trionic Walker 12er – de Rollator voor buiten
 
Bent u op zoek naar een rollator die kasseien en hobbelige straten 
aan kan? Dan zal de Walker 12er uw trouwe metgezel zijn wanneer u 
naar buiten gaat. De 12” wielen en luchtgevulde banden garander-
en een zeer comfortabele rit en zijn perfect voor elke stedelijk- en 
buitengebied. 

Trionic Walker 14er – De Terminator 
 
Wanneer u alleen het beste wilt. De Tronic Walker 14er is ‘s werelds 
eerste rollator met 14” wielen. We noemen het de ‘terminator’ omdat 
het alle andere rollators achter zich laat. Dankzij de Terminator loopt 
u grotere afstanden, in een sneller tempo en met meer gemak!.

Afmeting / Griphoogte:  S   71-86 cm  M/L   76-96 cm 
Lichaamslengte gebruiker:  S   142-172 cm  M/L   152-192 cm 
Wielmaat:   12” / 31 cm 
Afmetingen & gewicht:  Zie pagina 30 
Kleuren maat S:  Rood met zwart/zwart/grijs 
Kleuren maat M/L:   Zilver met zwart/zwart/grijs • navy/zwart/rood 
Inclusief:    Zitting • Mandje met ritsvakje en 360°  
   reflecterende band

Afmeting / Griphoogte:  M/L   81-100 cm 
Lichaamslengte gebruiker:  M/L   162-200 cm 
Wielmaat:   14” / 36 cm 
Afmetingen & gewicht:  Zie pagina 30 
Kleuren:    Zilver with zwart/zwart/grijs • groen/zwart/rood 
Inclusief:    Zitting • Mandje met ritsvakje en 360°  
   reflecterende band

Maat S Maat M/L Size M/L Maat M/L Maat M/L

De nieuwe Walker 12er en Walker 14er zijn 1,2 kg lichterNIEUW
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Sport • Tour • Trek • Golf • Jakt
Het alternatief voor de rollator

Wat is een Veloped? 
De Veloped is een zeer slimme Zweedse 
uitvinding, best te omschrijven als een ‘wan-
delende driewieler’. Het is getest, en volledig 
goedgekeurd, als een ‘rollator’, maar het ont-
werp en de mogelijkheden ervan, vverschil-
len veel van conventionele rollators. Dankzij 
het unieke ontwerp bevordert de Veloped 
lichaamsbeweging en outdoor-activiteiten. 
Het is ontworpen met een grote nadruk op 
het lopen, en het is de eerste echte rollator / 
wandelhulp ter wereld die ook off-road ge-
bruikt kan worden. Bij het lopen op oneffen 
terrein verslaat de Veloped met het grootste 
gemak elke conventionele rollator.

3-wiel ontwerp
Het 3-wiel ontwerp van de Veloped biedt con-
tinue contact met de grond op een oneffen 
oppervlak. Net als een 3-wiels Baby-jogger 
met grote wielen is de Veloped een echte 
all-terrain machine. De Veloped is in feite de 
enige echt off-road rollator/looprek op de 
markt.

Volledig aluminium ontwerp
Het Veloped fram is helemaal gemaakt van 
hoge-kwaliteit aluminium en bevat geen 
enkel kunststof onderdeel. Het nieuwe frame 
van hydro-gevormde en warmtebehandelde 
6061-T6 corrosiebestendig aluminium buizen 
is ge-tig last waardoor het gewicht laag blijft 
terwijl het tegelijkertijd veel sterkte biedt. 
Belangrijke onderdelen zoals de vork, linkarm 
en wiel-aanpasser van het Trionic klimwiel, de 
handgreep en het telescopisch opvouwbare 
vouwmechanisme zijn allen vervaardigd uit 
hoogwaardig geëxtrudeerde en/of warmte-
behandeld aluminium.

Wielregelaar
Het klimwiel is instelbaar voor verschillende 
omstandigheden en terrein. Voor superi-
eure wendbaarheid, eenvoudig draaien en 
klimbehoudende capaciteit kan het voor-
wiel eenvoudig worden verhoogd dankzij 
een eenvoudige instelling op het handvat. 
In deze all-terrain-modus heeft het wiel een 
ondersteunende / klimfunctie met verhoogde 
richtingsstabiliteit; perfect voor het off-road 
wandelen.

Opvouwen / Transporteren
Dankzij een snelle druk op de knop op het 
telescopisch opvouwmechanisme kunt u uw 
Veloped inklappen om smalle doorgangen te 
passeren. Om het volledig op te vouwen voor 
transport of opslag, drukt u op de tweede 
knop op het telescopisch opvouwmechanis-
me en vouw u het frame helemaal op. U kunt 
de grijpstang naar de onderste positie duwen 
en de wielen dankzij de snelontkoppeling 
loskoppelen om de transportafmetingen te 
minimaliseren.

Ergonomische voordelen
Wanneer de zitting naar voren is geschoven 
biedt de Veloped voldoende loopruimte in 
het frame. Dit betekent dat u dichter bij de 
handgrepen loopt, wat automatisch resul-
teert in een meer rechtop en ergonomisch 
correcte lichaamshouding. De U-vormige en 
ergonomische handgreep biedt verschillende 
greepposities en biedt rugsteun wanneer u 
zit. De hoogte van de handgrepen kan een-
voudig in hoogte worden aangepast om zo 
perfect bij uw lichaamslengte te passen.
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Algemene Veloped kenmerken
Alle Veloped modellen beschikken over de volgende functies:

 ■ Trionic klimwiel - met klim / ondersteuningsfunctie.
 ■ Dual-Mode verstelbaar voor off-road of stedelijk gebruik.
 ■ 3-wieler ontwerp voor permanent contact met de grond.
 ■ Volledig aluminium remhendel met bewegings- en handrem func-
tie.

 ■ Afneembare wielen met snelontkoppelaars.
 ■ Frame van robuste 6061-T6 aluminium buizen.
 ■ Ergonomische handgrepen die tevens fungeren als rugleuning.
 ■ In hoogte verstelbaar door middel van snelontkoppelingshendels.
 ■ All-terrain trommelremmen voor alle weersomstandigheden.
 ■ 2-traps telescopische inklapmechanisme.
 ■ Water-afstotend en verwisselbare textielonderdelen dankzij druk-
knoppen, klitterband en / of gespen.

 ■ Reflecterende badge aan de voorzijde en reflecterende strepen op 
de band voor extra veiligheid bij het lopen ‘s nachts.

 ■ Schroeven, moeren, sluitringen, assen en kleine onderdelen ge-
maakt van roestvrij staal.

Meer productspecifieke informatie, inclusief videoclips, is  
beschikbaar op www.trionic.com.
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Veloped Sport 14er    
 
Met z’n 14” wielen blinkt de Veloped Sport 14er uit wanneer u zich op 
ruwer terrein begeeft, en kan het zelfs hogere obstakels aan dan z’n 
kleine broertje. Met dit model zweeft u over oneffen terrein en het 
biedt u unieke mogelijkheden om in vorm te komen of te blijven.

Veloped Sport 12er   
 
De Veloped Sport 12er biedt u ondersteuning en veiligheid wanneer 
u buiten traint. Het reduceert de impact en stress op uw enkels, 
knieën, heupen en rug en het zal uw bereik vergroten. Uitgerust met 
12” wielen en luchtgevulde banden.

Afmeting / Griphoogte:  M / 75-95 cm  L / 82-102 cm
Lichaamslengte gebruiker:  150-189 cm 185-205 cm
Wielmaat:   12” / 31 cm
Dimensions & weight: See page 31
Kleuren:    navy/rood/wit • zwart/wit/wit
Inclusief:    25 cm diepe zit voor maximale loopruimte
    Mandje met ritsvakje en regenhoes

Afmeting / Griphoogte: M / 77-97 cm L / 84-104 cm
Lichaamslengte gebruiker:  155-194 cm  185-210 cm
Wielmaat:   14” / 36 cm
Dimensions & weight: See page 31
Kleuren:    navy/rood/wit • zwart/wit/wit
Inclusief:    25 cm diepe zit voor maximale loopruimte
    Mandje met ritsvakje en regenhoes

De nieuwe Veloped Sport  
is 1,0 kg lighter

NIEUW
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Jette Dubois uit Holland 
genieten van haar dage-
lijkse wandeloefening.

De Veloped Sport zal uw trouwe supporter zijn wanneer u ‘s werelds 
meest onderschatte lichaamsbeweging uitvoert - wandelen. Wande-
len komt het dichtst bij de perfecte oefening en het is een geweldige 
manier om in vorm te blijven en om gewicht te verliezen. Het intens-
iteitsniveau van fitness wandelen is optimaal om uw gezondheid te 
verbeteren, terwijl u tegelijkertijd een hoog vetverbrandingseffect 
bereikt. Als het uw doel is om gewicht te verliezen en uw conditie 
te verbeteren bij een constante snelheid, dan is fitness-wandelen 
een uitstekende keuze. U kunt steeds een beetje langer oefenen. In 
plaats van uwzelf uit te putten, zoals met intensievere trainingen, zult 
u sneller vooruitgang boeken wanneer u aan uw persoonlijke doel 
werkt. De ideale hartslag voor maximale gezondheid en vetverbrand-
ing is 55-70% van uw maximale hartslag.

De Veloped Sport biedt u comfort, steun en veiligheid tijdens het 
sporten. Het reduceert de impact en stress op uw lichaam die vero-
orzaakt kan worden bij fitness lopen. Het heeft dezelfde voordelen als 
een mountainbike voor fietsers en u kunt nu naar groene gebieden, 
wandelpaden, oefenpaden en het bos trekken. U kunt nu volop geniet-
en van fitnesswandelen en u veilig en vrij voelen om te gaan en staan 
waar u wilt.

Ga vandaag nog aan de slag!!
Vraag, om te kunnen beginnen, naar ons gratis 12-Weken 
wandelplan! U kunt kunt de wandelplannen ook download-
en, uitgebreide oefening informatie ontvangen of meer te 
weten komen via www.trionic.com.

Veloped Sport



18 

Greta en haar man in  
Kungsträdgården in  
Stockholm, Zweden.

Met de Veloped Tour zul u genieten van dagelijks comfort en gebruiks-
gemak. Het is zeer geschikt voor het maken van een wandeling in het 
park, om te gaan winkelen en voor sightseeing. In de ruime mand kunt 
u uw boodschappen van de supermarkt opbergen en het naar huis 
brengen is een genot dankzij alle voordelen van het klimwiel en de 
luchtgevulde banden.

Om optimaal zitcomfort te bieden is de zitdiepte verhoogd tot 30 cm. 
De langere zitting, in combinatie met stijve inzetstukken van carbon, 
biedt veel steun aan de benen.

Het kleurontwerp is sober en elegant, met zilveren strepen en bij-
passende rode voering. De strepen zijn gemaakt van 3M Scotchlite 
reflecterend materiaal. Wanneer u ’s nachts loopt bieden de reflecter-
ende strepen meer veiligheid in het verkeer.

De Veloped Tour komt met een praktische regenhoes dat de mand en 
de zitting beschermt. De afdekhoes heeft een 2-kleurig ontwerp en u 
kunt kiezen tussen zilver en zwart, afhankelijk van welke kant u naar 
buiten draait.

Veloped Tour
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Veloped Tour 12er 

 

De Veloped Tour 12er is uw perfecte partner voor het dagelijks leven. 
U kunt wandelen met uw hond, gaan winkelen en een wande-
ling maken in het plaatselijke park. De 12” wielen en luchtgevulde 
banden geven u comfort en veiligheid tijdens het wandelen over 
de geplaveide straten en u kunt eenvoudig stoepranden en andere 
obstakels nemen die u op uw pad tegenkomt.

Veloped Tour 14er 

 
Door over te stappen naar de 14” grote wielen kunt u genieten van 
nog betere rijeigenschappen. Wanneer u uw Veloped Tour zowel op- 
als off-road gebruikt, dan zijn de nieuwe Trionic X-Country banden 
ideaal. Wanneer u het voornamelijk op het asfalt gebruikt, bekijk dan 
eens de optionele Schwalbe Big Apple banden op pagina 25.

Afmeting / Griphoogte:  M / 75-95 cm L / 82-102 cm
Lichaamslengte gebruiker: 150-189 cm  185-205 cm
Wielmaat:   12” / 31 cm
Dimensions & weight: See page 31
Inclusief:    30 cm diepe zit voor maximale loopruimte
    Mandje met ritsvakje en regenhoes
Kleur:	 	 	 zwart	/	reflecterend	/	rood

Afmeting / Griphoogte:  M / 77-97 cm  L / 84-104 cm
Lichaamslengte gebruiker: 155-194 cm  185-210 cm
Wielmaat:   14” / 36 cm
Dimensions & weight: See page 31
Inclusief:    30 cm diepe zit voor maximale loopruimte
    Mandje met ritsvakje en regenhoes
Kleur:	 	 	 zwart	/	reflecterend	/	roo

De nieuwe Veloped Tour  
is 1,2 kg lighter

NIEUW
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Veloped Trek 14er    
 
Een van de Trionic’s grootste Veloped wandelfans is Hilary Ambrose 
uit Engeland. Haar Veloped Trek heeft de bijnaam ‘Monster’, en de 
nieuwe Veloped Trek 14er is inderdaad het ‘Monster’ onder de wan-
delhulpen. Hij vreet onverharde wegen en wandelpaden als ontbijt 
en zal u overal brengen waar u wilt gaan.

Veloped Trek 12er   
 
De Veloped Trek 12er biedt u comfort, steun en veiligheid tijdens uw 
avonturen in de buitenlucht. Het reduceert de impact en de stress 
die veroorzaakt wordt door trek- en wandeltochten. Met een Vel-
oped Trek geniet u van dezelfde voordelen als tijdens het rijden op 
een mountainbike, en kunt u naar de bergen, wandelpaden, bossen, 
onverharde wegen en groene gebieden trekken.

Afmeting / Griphoogte:  M / 75-95 cm  L / 82-102 cm
Lichaamslengte gebruiker: 150-189 cm  185-205 cm
Wielmaat:   12” / 31 cm
Dimensions & weight: See page 31
Inclusief:    25 cm diepe zit • Mandje met ritsvakje en  
   regenhoes • Zittingszak • Rugzak
Kleur:   groen / zwart / oranje • navy / zwart / geel

Afmeting / Griphoogte:  M / 77-97 cm  L / 84-104 cm
Lichaamslengte gebruiker: 155-194 cm  185-210 cm
Wielmaat:   14” / 36 cm
Dimensions & weight: See page 31
Inclusief:    25 cm diepe zit • Mandje met ritsvakje en  
   regenhoes • Zittingszak • Rugzak
Kleur:   groen / zwart / oranje • navy / zwart / geel

De nieuwe Veloped Trek  
is 1,0 kg lighter

NIEUW
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Alex Morley en zijn 
vrouw genieten van 
een wandeling in  
Oregon, USA.

Maak uw Veloped Trek klaar om er op uit te trekken voor spannende 
avonturen. Het biedt een veelheid aan opties om al uw zaken mee te 
nemen wanneer u eropuit trekt om de wereld te verkennen. Met z’n 
veelzijdige zeteltas en rugzak is de Veloped Trek uw perfecte metgezel 
voor wandeltochten, kamperen en reizen.

De stoeltas klikt op de stoel, en kan eenvoudig naar voren worden  
gevouwen wanneer u even wilt pauzeren. Het heeft drie aparte vakken 
aan de binnenkant, met veel ruimte voor uw camera, kaarten, uw 
kostbaarheden en een waterfles of thermoskan. De stoeltas kan ook 
worden gedragen als een schoudertas en heeft een gewatteerde 
afneembare riem. Er is een buitenste compartiment met ritssluiting en 
er zijn twee gaaszakjes om uw kleinere items op te bergen. Een elas-
tischkoord bovenop kan eventuele extra’s vastbinden.

De rugzak past mooi in de mand. Dankzij een rits over de volle lengte 
heeft u eenvoudig toegang tot het hoofdvak. De schouderbanden 
kunnen worden opgeborgen in een aparte zak. Uw MP3-speler past in 
het kleine ritszakje bovenop en er is een hoes voor uw hoofdtelefoon. 
Daarnaast is er een buitenste compartiment met ritssluiting en twee 
zijvakken, waarin twee flessen water passen.

De bekleding, mand, de zetelhoes en rugzak zijn gemaakt van stevig 
en waterafstotend 600D polyester, met reflecterende voering voor de  
veiligheid tijdens het wandelen ‘s nachts.

Veloped Trek
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Veloped Golf 12er/14er 

   
Afmeting /   12er M  75-95 cm
Griphoogte:  12er L  82-102 cm
  14er M   77-97 cm
  14er L 84-104 cm

Lichaamslengte 12er M  150-189 cm
gebruiker:  12er L  185-205 cm
  14er M  155-192 cm
  14er L  185-210 cm
Afmetingen &  
gewicht:  See page 31

Wielmaten:  12” / 31 cm • 14” / 36 cm 

Inclusief:   25 cm diepe zit • Mandje met 
   ritsvakje en regenhoes •  
  Twee afneembare
 
Kleur:   navy / zwart / rood

Blijf het spel spelen en doe uwzelf een plezier 
door de golfbaan af te lopen in plaats van te 
rijden in een elektrische golfkar. Met de Vel-
oped Golf bent u in staat de 18 holes te spe-
len, terwijl u op hetzelfde moment voldoende 
gezonde beweging krijgt.

Dankzij alle voordelen van het klimwiel, de 
ophanging, het 3-wiel ontwerp en de lucht-
gevulde banden voelt de Golf Veloped zich 
prima thuis op de golfbaan.

De Golf Veloped heeft twee golftassen die 
zijn vastgemaakt aan het belangrijkste frame. 
Ze kunnen een volledige set van 14 golfclubs 
bevatten, en de tassen kunnen ofwel worden 
gesloten of aan de voorzijde worden openge-
laten, afhankelijk van uw favoriete manier van 
het dragen van uw clubs. In het mandje kunt 
u uw fles water, wat extra kleding en alles dat 
u nodig zou kunnen hebben langs de fairway, 
bewaren.

Veloped 
Golf

Thomas rust uit tijdens het 
golfen op Sigtunabygdens  
Golfclub, Zweden

De nieuwe Veloped Golf  
is 1,0 kg lighter

NIEUW



Veloped 
Jakt
De Veloped Jakt zal uw betrouwbare partner 
zijn tijdens uw jachtreis. Dankzij z’n off-road 
capaciteiten en klimwiel kunt u eenvoudig 
wortels, grind, rotsen en gravel overwinnen 
op weg naar het jachtgebied. De ophanging, 
luchtgevulde banden en de 3-wiel-ontwerp 
bieden onovertroffen comfort en een con-
sistent grondcontact. Zelfs wanneer u een 
doorgewinterde jager bent, kan het jagen een 
grote uitdaging zijn wanneer u last heeft van 
knieklachten, rugpijn, verzwakte gewrichten, 
overgewicht of leeftijd gerelateerde proble-
men.

Veel jachtgebieden zijn niet zo eenvoudig 
toegankelijk. U bent verplicht om paden 
en onverharde wegen te nemen om er te 
komen. Een goede ‘jacht walker’ dient goed 
te kunnen presteren in elk off-road terrein. 
Standaard wandelhulpen en rollators zijn 
helemaal niet bedoeld voor dit soort terrein, 
terwijl de Veloped Jakt dat wel is. De ge-
weertas, die kan worden vastgemaakt aan 
het belangrijkste frame, ontlast de rug, en de 
stoel is zeer praktisch tijdens het wachten op 
uw prooi.

Veloped Jakt 12er/14er 

   
Afmeting /   12er M   75-95 cm
Griphoogte:  12er L  82-102 cm
  14er M   77-97 cm
  14er L   84-104 cm

Lichaamslengte 12er M  150-189 cm
gebruiker:  12er L  185-205 cm
  14er M  155-192 cm
  14er L   185-210 cm
Afmetingen &  
gewicht:  See page 31

Wielmaten:  12” / 31 cm • 14” / 36 cm

Inclusief:   Mandje met ritsvakje en  
  regenhoes • Geweertas •
  Rugzak
 
Kleur:   groen / zwart / oranje

De nieuwe Veloped Jakt  
is 1,0 kg lighter

NIEUW
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U bent  
uniek

We zijn allemaal verschillend en we hebben verschillende voorkeuren 
en vereisten. De Velopeds & Walkes zijn voorzien van kwalitatief hoog-
waardige banden en zeer comfortabele grepen. Bovendien biedt Trion-
ic u de optionele handgreep-, banden- en binnenbanden opties.

Grepen
Alle Velopeds & Walkers zijn voorzien van Ergon GP1 grip handvaten. 
Zij bieden u een zeer comfortabele grip en verdelen, tegelijkertijd, uw 
gewicht op een ergonomisch goede manier. De grepen zijn verkri-
jgbaar in twee maten (S voor handmaat 6,5-8,5 en L voor hand maat 
8,5-12) en zijn voorzien van een gesmede aluminium klem voor snelle 
en gemakkelijke aanpassing van de greephoek van uw voorkeur. 
 

Banden 
De Velopeds zijn standaard voorzien van Trionic X-Country luchtge-
vulde banden. Dit is een lichtgewicht allround band met een moun-
tainbike-achtige loopvlak die geschikt is voor gebruik zowel off-road 
als op de weg. De X-Country heeft bescherming tegen lekke banden 
en reflecterende logo‘s voor aanvullende veiligheid. De Walker 12er en 
14er zijn nu standaard uitgerust met de nieuwe Trionic Primera-band. 
De Primera heeft een fijn loopvlak dat geschikt is voor asfalt, keien 
en grind en dankzij zijn goede flexibiliteit biedt het een uitstekend 
comfort. Het heeft een omhulsel die bescherming biedt tegen lekke 
banden en reflecterende logo‘s.
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Bandenopties  

Afhankelijk van waar u uw Veloped of Walker het meest zult gebruikt 
kunt u kiezen uit verschillende banden geschikt voor verschillende 
soorten ondergronden. Alle aangeboden banden zijn voorzien van 
bescherming tegen lekke banden.

Veloped bandenopties
 ■ Trionic X-Country 12”/14” • Off-road/algemeen
 ■ Schwalbe Big Apple 12”/14” • Stad

Walker bandenopties
 ■ Trionic Primera 12”/14” • Algemeen/Stad
 ■ Schwalbe Big Apple 12”/14” • Stad

Greepopties  

De grepen van een wandelhulpmiddel zijn van groot belang. Daarom 
bieden wij u optionele handgrepen van verschillende grootte en ge-
maakt van verschillende materialen.

Ergon GP1 handgrepen
 ■ Duits prijs-winnend ontwerp.
 ■ Verkrijgbaar in twee maten, S voor handmaat 6,5-8,5 en L voor 
handmaat 8,5-12.

 ■ Kan worden aangepast aan uw voorkeurshoek.

Ergon GP1 handgrepen
De GP1 BioKork handvatten bieden de dezelfde ultieme ergonomie 
voor uw handen als de standaard GP1 grepen. Echter, dankzij de unieke 
kwaliteiten van het kurk zijn deze grepen anti-bacterieel en hypoaller-
geen.

Optimaliseer uw product
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Veloped opslag  
afdekhoes
Waterdichte afdekhoes voor 
wanneer u uw Veloped buiten 
opslaat. Drie haken met elas-
tische koorden zetten het doek 
vast zodat het op z’n plaats blijf

Kleur: zilver.

Veloped stoel / mandje 
afdekhoes
Een veelzijdige regenhoes dat 
de zitplaats en mand beschermt, 
met drie opties om het aan de 
achterzijde te bevestigen. 

2-kleurig ontwerp:  

zilver / zwart.

Walker stoel / mandje 
afdekhoes
Een afneembare regenhoes dat 
de zitting en de mand van uw 
Walker beschermt.
 
2-kleurig ontwerp:  
zilver / zwart.

Multi-functionele pomp
Deze slimme pomp kan als een 
handpomp en een vloerpomp 
worden gebruikt. Een uitvouwbare 
voetsteun houdt de pomp stabiel 
voor een betere hefboomwerking. 
Het T-handvat biedt een comfor-
tabele grip, en de flexibele slang 
voorkomt dat het ventiel bescha-
digd of gebroken raakt. Inclusief 
framebeugel.

Veloped wandelstok- /  
uitrustingshouder
2-delige wandelstokhouder die ook werkt als 
een veiligheidsriem wanneer de Veloped wordt 
opgevouwen voor transport. De 
uitrustingshouder kan eenvoudig 
met klittenband aan het frame 
worden vastgemaakt.

Walker  
wandelstokhouder 
2-delige wandelstokhouder die 
kan worden vastgemaakt aan de 
semi-verticale framebuis van de 
Walker. Het bovenste deel heeft 
een slim snel-sluit functie, en de 
stok kan snel worden bevestigd of 
worden verwijderd.

Accessories & Onderdelen
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Veloped  
Flessenhouder
Plastic flessenhouder voor plastic-
flessen van universele afmetingen 
dat met een snelkoppeling aan het 
frame of stuur van uw Veloped kan 
worden vastgemaakt. 
 
Kleur: zwart.

Walker Flessenhouder
Deze aluminium flessenhouder 
is open naar de zijkant, zodat 
een drinkfles eenvoudig kan 
worden verwijderd of geplaatst. 
De houder van de fles kan wor-
den aangepast voor het plaat-
sen aan de rechter- of linkerkant 
van het Walker frame. 
 

Kleur: zwart.

Bidon
Deze stoere bidon heeft een 
schroefdop met een afsluitbare 
mondstuk. De driehoekige vorm 
van de kap zorgt voor een goede 
grip. De fles is gemakkelijk te vul-
len en schoon te maken. Volume: 
50 cl.
 

Kleur: transparant / zwart / rood

Kabelsluit
Robuust kabelslot met 
frame-beugel en set 
met 2 sleutels.

Afmetingen: 

Ø10 x L 900 mm

LED koplamp
Zien en gezien worden dankzij dit heldere LED-licht. 
Het licht biedt twee opties; pulserende of constante 
licht. Wordt geleverd met een rubberen band die 
meerdere bevestigingsopties biedt. Twee versies 
beschikbaar:

 ■ Veloped LED koplicht met hoek van 0°
 ■ Walker LED LED koplicht met hoek van 10°

LED achterlichten
Deze twee LED achterlichten garanderen dat u over-
al wordt gezien. Met knipperende of constante mo-
dus en flexibele bandjes die meerdere bevestigings-
mogelijkheden bieden. Twee versies beschikbaar:

 ■  Veloped LED achterlichten met hoek van 0°
 ■  Walker LED achterlichten met hoek van 10°

Enkele rem
Beide remmen (R + L) worden bediend met één en-
kele remhendel. De enkele-handrem is bedoeld voor 
de gebruiker die de remmen met slechts één hand 
kan bedienen. Voor rechter- of linkerzijde montage.

Een enkele hand-remsysteem is gemonteerd op de 
Walker / Veloped voor de oplevering.
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Trionic X-country band 
met bescherming tegen 
lekke banden
Afmeting:   
12 x 2.2”(310 x 57 mm) 
14 x 2.2”(360 x 57 mm)

Trionic Primera band met 
bescherming tegen lekke 
banden
Afmeting:   
12 x 2.00”(310 x 50 mm)
14 x 2.00”(360 x 50 mm) 

 
 

Schwalbe Big Apple band 
met bescherming tegen  
lekke banden
Afmeting:   
12 x 2.00”(310 x 50 mm)
14 x 2.00”(360 x 50 mm)

Ergon GP1 BioKurk  
handgrepen
De GP1 BioKurk biedt dezelfde 
ultieme ergonomie voor de hand 
als de GP1 handgreep doet. Echter, 
de unieke kwaliteiten van kurk be-
tekenen dat de grip antibacterieel 
en hypoallergeen is. De natuurlijke 
dempingskwaliteiten van kurk ma-
ken het een ideale grip materiaal. 

Grip maat:  S (Handgrootte: 6,5-8,5)
 L (Handgrootte: 8,5-12)

Ergon GP1 handgrepen
Ergon originele en baanbrekende 
GP1 handgrepen blijven de stan-
daard zetten. Ze bieden een optima-
le drukverdeling en zijn verkrijgbaar 
in twee maten die voorzien zijn van 
een gesmede aluminiumklem voor 
een snelle en eenvoudige aanpas-
sing van uw voorkeursgriphoek. 
 
 
Grip maat:  S (Handgrootte: 6,5-
8,5)
 L (Handgrootte: 8,5-12)

Veloped Trek – Mandjetas / rugzak
20-liter rugzak die goed in het mandje past. De ge-
voerde schouderbanden en 
tailleriem kunnen worden 
opborgen in een zak aan 
de achterzijde. De tas heeft 
aan de buitenkant een 
grote zak met ritssluiting 
en twee gaaszakjes voor 
flessen water. In de boven-
ste zak met rits en hoes kunt u uw MP3-speler en 
koptelefoon opbergen.

Kleuren:   groen / zwart / oranje 
  navy / zwart / geel

Veloped Trek – Stoelbekleding  
en mand
Stoelbekleding en mand die over-
eenkomen met de kleuren van de 
rugzak en de stoeltas. Stoelbekle-
ding met 4 drukknoppen om aan 
de stoeltas te worden vastgemaakt. 
Zitdiepte: 25 cm. De mand heeft een 
zwart regenhoes geïntegreerd met de zak 
met ritssluiting. Beiden zijn gemaakt van 
waterafstotend en duurzaam 600D polyester.
 
Kleuren:   groen / zwart / oranje
   navy / zwart / geel

Accessories & Onderdelen
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Schwalbe  
Binnenband
 
Maten: 
12”, 14”

Veloped Trek – Zitting- / schoudertas
10-liter zak die op de Veloped Trekstoel vastklikt met 
drukknoppen. Het heeft een schouderriem en kan 
ook als schoudertas worden gebruikt. Het hoofdvak 
kan worden onderverdeeld in drie afzonderlijke 
delen voor uw camera, kostbaarheden en een fles 
of thermoskan. De buitenste zak met ritssluiting en 
twee gaaszakjes zorgen voor een snelle toegang tot 
de kleinere items.

Kleuren:  groen / zwart / oranje
  navy / zwart / geel

Veloped Tour – Comfort zittingscover 
en mand
Comfortabele stoel met stijve 
inzetstukken van carbon 
voor extra ondersteuning. 
3M Scotchlite reflecterende 
strepen. 30 cm zitdiepte. Ruime 
mand met een apart ritsvak 
voor uw waardevolle spullen. 
Beide gemaakt van 600D 
polyester.
 
Kleur:  zwart / zilver / rood
Mandkleur:  zwart / rood

Veloped Golf - Zittingscover, mand, 
Golftassen & rugzak
Stoelbekleding met 25 cm diepte voor maximaal 
loopruimte. De mand heeft een regenhoes geïnte-
greerd met de zak met ritssluiting. De golftassenset 
bestaat uit twee penzakken, elk met twee compar-
timenten. De twee golftassen kunnen een volledige 
set van 14 golfclubs dragen.  
 
Kleur:  navy / zwart / rood

Veloped Sport – Zittingscover  
en mand
Stoelbekleding die volledige 
beenbeweging biedt wanneer 
u fitnessloopt. Zitdiepte: 25 
cm. Bijpassende mand met 
ritssluiting. Perfect voor wat extra 
kleding wanneer u buiten wilt 
oefenen. Beiden gemaakt van 
duurzaam 600D polyester met 
bijpassende strepen. 

Kleuren:  zwart / wit / wit
  navy / rood / wit

Walker Backrest  
De ergonomische en gewatteerde rugsteun, 
gemaakt van waterafstotend en duurzaam 600D 
polyester, past goed bij de Walker 9er, 12er en 14er. 
Het biedt een veilige en comfortable steun wanneer 
u zit. De lengte en diepte van de ruggensteun is 
instelbaar. 
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Afmeting   Walker 9er M Walker 12er S Walker 12er M/L Walker 14er M/L
Griphoogte   74-94 cm  71-86 cm  76-96 cm  81-100 cm
Lichaamslengte gebruiker 148-188 cm 142-172 cm 152-192 cm 162-200 cm
Lengte    68 cm  81 cm   81 cm  85 cm
Breedte    66 cm  69 cm   69 cm  69 cm
Grip breedte   47 cm  50 cm   50 cm  50 cm
Zithoogte   62 cm  56 cm   62 cm  62 cm
Zitbreedte   43 cm  46 cm   46 cm  46 cm
Wielmaat    9”/23 cm  12”/31 cm   12”/31 cm  14”/36 cm

Afmetingen wanneer opgevouwen
Hoogte    82 cm  86 cm   88 cm  90 cm
Lengte    68 cm  81 cm   81 cm  85 cm
Breedte    28 cm  28 cm   28 cm  28 cm 

Transportafmetingen - opgevouwen met wielen
Hoogte    74 cm  76 cm   76 cm  76 cm
Lengte    61 cm  67 cm   67 cm  67 cm
Breedte    28 cm   28 cm   28 cm   28 cm
 
Transportgewicht - zonder wielen
Transportgewicht  6,6 kg  6,4 kg   6,5 kg  6,6 kg

Max gebruikersgewicht  150 kg  150 kg   150 kg  150 kg

Totaal gewicht*  9,5 kg  9,1 kg  9,2 kg  9,9 kg

W
alker 9er

W
alker 12er

W
alker 14

er

All-Terrain rem • • •

X-inklapmechanisme • • •

Trionic gesynchroniseerde 
besturing

• • •

Snelontkoppelingswielen • • •

Zitting • • •

360 ° Reflecterende Band • • •

Mand met ritssluiting • • •

Handrem • • •

Bewegingsrem • • •

Luchtgevulde Banden • •

Extra-zachte PU-banden •

De Trionic Walker is getest en volledig goedgekeurd volgens ISO 11199-2: 2005, 
de relevante norm voor rollators. Het is geregistreerd als een ‘Klasse 1 Medical 
Device’, en het draagt een CE-markering. 10 jaar garantie, met uitzondering 
voor onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage.

Trionic Walker – Technische informatie

OPMERKING: Wanneer u het gewicht van de 
Trionic wandelhulpen vergelijkt met andere rol-
lators, dan kunt u er op vertrouwen dat de Trionic 
Walkers uitgerust zijn met high-performance 
trommelremmen en premium banden.

De banden en de remmen van de Walkers bieden 
u een zeer hoog niveau van comfort en optimale 
rijeigenschappen. Ze voegen echter ook wat ge-
wicht toe in vergelijking met traditionele rollators.
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Afmeting   12er Medium 12er Large  14er Medium 14er Large
Griphoogte   75-95 cm  82-102 cm  77-97 cm  84-104 cm
Lichaamslengte gebruiker 150-189 cm 185-205 cm 155-194 cm 185-210 cm
Lengte    102 cm  102 cm  107 cm  107 cm
Breedte    76 cm  79 cm  76 cm  79 cm
Grip breedte   48 cm  48 cm  48 cm  48 cm
Zithoogte   58 cm  63 cm  60 cm  65 cm
Zitbreedte   44 cm  44 cm  44 cm  44 cm
Wielmaat    12”/31 cm  12”/31 cm  14”/36 cm  14”/36 cm

Afmetingen wanneer opgevouwen
Hoogte   75 cm  82 cm  77 cm  84 cm
Lengte   106 cm  106 cm  111 cm  111 cm
Breedte    42 cm  42 cm  42 cm  42 cm

Transportafmetingen - opgevouwen met wielen
Hoogte   59 cm  68 cm  59 cm  68 cm
Lengte   84 cm  84 cm  84 cm  84 cm
Breedte    42 cm  42 cm  42 cm  42 cm

Vervoersgewicht - zonder wielen
Transportgewicht   7,4 kg                 8,0 kg                 7,4 kg                 8,0 kg

Max gebruikersgewicht  150 kg  150 kg  150 kg  150 kg

Totaal gewicht*
Veloped Sport  11,4 kg  12,0 kg  11,9 kg  12,5 kg
Veloped Tour  11,6 kg  12,2 kg  12,1 kg  12,7 kg 
Veloped Trek  12,5 kg  13,1 kg  13,0 kg  13,6 kg
Veloped Golf  14,0 kg  14,6 kg  14,5 kg  15,1 kg
Veloped Jakt  12,9 kg  13,5 kg  13,4 kg  14,0 kg

Velop
ed

 Sp
ort

Velop
ed

 Tou
r

Velop
ed

 G
olf

Velop
ed

 Trek

Velop
ed

 Jakt

All-Terrain remsysteem • • • • •

2-traps inklapmechanisme • • • • •

Klimwieltechnologie • • • • •

Volledige grondcontact ontwerp • • • • •

Stad / Off-road Dual Mode • • • • •

Snelontkoppelingswielen • • • • •

Basis zt, 25 cm diepte • • • •

Comfort zit, 30 cm diepte •

Ergonomische handgrepen • • • • •

Mandje afdekhoes • • • • •

Zittings- / Mandje regenhoes •

Reflectoren, 5 in totaal • • • • •

Reflecterende 3M Zittingsstrepen •

Mand met ritssluiting • • • • •

Golftassen •

Geweertas •

Zittings- / schoudertas •

Mandjestas / rugzak • •

Parkeerrem • • • • •

Bewegingsrem • • • • •

Luchtgevulde banden • • • • •

De Trionic Veloped is getest en volledig goedgekeurd volgens ISO 11199-2: 
2005, de relevante norm voor rollators. Het is geregistreerd als een ‘Klasse 1 
Medical Device’, en het draagt een CE-markering. 10 jaar garantie, met uit-
zondering voor onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage.

Trionic Veloped – Technische informatie



Märstagatan 8  
SE-753 23 Uppsala 

ZWEDEN 

English speaking customer service:

Tel: +46 8 522 100 50

Fax: +46 8 522 100 59

www.trionic.com 
info@trionic.com


